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LA CONCEPCIÓ i SANT FRANCESC DE SALES
DURANT LA PANDÈMIA, Març 2021
Aquesta Setmana Santa i Pasqua serà diferent de la de l’any passat, en què la vam celebrar a la
nostra basílica amb tantes limitacions i por. Continuen encara aquestes limitacions, però ni són tan
grans com la Pasqua passada, ni estem tan perduts a l’hora de lluitar contra la COVID19. Viurem
aquesta Pasqua reconfortats pel triomf de Jesucrist sobre el mal i la mort.
Bé podem dir que, bo i la pandèmia actual, la nostra parròquia no ha deixat, amb limitacions, de
seguir la seva obra de caritat i d’evangelització. Pel que fa a la caritat, a part de tot el que fa la
nostra Càritas i Conferència de Sant Vicenç de Paül, ha estat el fet d’haver-se afegit a la parròquia el
grup de Joves de Sant Josep, que es dedica a la caritat i a l’evangelització dels pobres més pobres. I
la darrera acció en ordre a l’evangelització, ha estat l’experiència de què es parla en aquest Full, em
refereixo al curs Creure per parlar. Pel que fa a les catequesis i altres activitats, hem après a fer-les
online i hem invertit molt temps i recursos a organitzar-nos en aquest camp de les noves
tecnologies que, poc a poc, se n’aniran veient.
No podem deixar d’esmentar ací el grup col·labora amb mi al cap de la parròquia, junt amb els altres
sacerdots, aquell nucli que suggereix i coordina les nostres accions pastorals i de comunitat, el
Leadership Team. Aquest equip és una peça clau en el mètode Mallon que seguim com a parròquia.
Tant els sacerdots, com l’equip de col·laboradors més íntims hem fet alguna sessió de coaching,
precisament per alinear-nos tos en la direcció de l’evangelització. Volem convertir la parròquia,
comunitat de deixebles de Jesucrist, en deixebles evangelitzadors. Ja aquest curs i particularment el
que ve, si Déu vol, donarem a conèixer tot el nostre treball, que té l’objectiu final de
l’evangelització.
Tenim un record especial pels malalts a causa de la Covid i una pregària viva pels difunts d’aquest
temps de pandèmia. Però no ens deixem abatre, confiem en Déu que ens dona confiança, esperança i
la victòria del seu Fill gloriosament ressuscitat.
Us desitjo una SERENA, ESPERANÇADORA I VIVIFICADORA PASQUA!
RAMON CORTS I BLAY, RECTOR
SETMANA SANTA A LA CONCEPCIÓ I A SANT FRANCESC DE SALES
Els horaris de les celebracions de Setmana Santa de la basílica de la Concepció
i de la Parròquia de Sant Francesc de Sales els trobareu adjunts al full, a les
cartelleres i tauletes del temple, i a la nostra web. Recordeu que, per a algunes
celebracions litúrgiques, cal reservar lloc per mor de les limitacions d’aforament
establertes per la pandèmia a: https://www.parroquiaconcepciobcn.org/reserva.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de l’Eixample

CRÒNICA PARROQUIAL
VIA CRUCIS AL CLAUSTRE DURANT LA PANDÈMIA
Tot i la situació de pandèmia que estem vivint, cada divendres de Quaresma hem pogut celebrar el
Via Crucis al claustre de la basílica, adoptant les mesures sanitàries estipulades per les autoritats.
L’assistència ha estat molt nombrosa i hem pogut seguir en gran part el que fèiem els altres anys. A
més del rector, hi han participat Mn. Artur Migas, Fra Valentí Serra i quatre acòlits. És el mateix
format que seguirem al Via Crucis de Divendres Sant. Podeu veure les fotos a la web de la
parròquia.
Pel que fa a Sant Francesc de Sales, s’ha organitzat un Via Crucis, després de molts anys, els
divendres de Quaresma a les 19h. Presidia la celebració Mn. J. Monasterio. L’assistència ha estat
d’entre 15 i 20 persones. Ens alegrem molt que prenguin pes aquesta i d’altres devocions.
TRASPÀS D’UN BON COL·LABORADOR DE LA BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓ
El dilluns 15 març del 2021, Antonio Luque Guerrero, bon col·laborador de la nostra parròquia,
ha traspassat a la casa del Pare. Evangelitzador incansable, organitzava cada any amb molta
il·lusió el Concurs de pessebres.
Que reposi en pau perquè les seves obres l’acompanyen. La parròquia ha d’estar-li molt agraïda. Des
d’aquí donem el nostre sentit condol a la seva esposa, M. Luisa Higueruelo, i família.
ALGUNES DESPESES
Informem de les darreres despeses per si algú vol fer un microdonatiu: Llums basílica: 1.800€.
Jardineria, poda arbres: 1.100€. Restauració bancs: 1.100€. Terrats Sant Francesc de Sales: 600€.
CREURE PER PARLAR
UN CURS PER FONAMENTAR LA FE I ARGUMENTAR-LA
LLOC: Claustre de la Basílica de la Concepció. Roger de Llúria, 70. Barcelona
HORARI: De 16:30 a 18:00.
16:30 Creure. Part doctrinal a càrrec de Dr. Ramon Corts, rector
17:00 Coffee Break
17:15 Per parlar de la fe. Part pràctica a càrrec de Catholic Voices
17:45 Pregària
18:00 Comiat
PROPERES SESSIONS
Dissabte 17 Abril
 Doctrinal: Com sabem que Jesús va existir?
 Pràctica: Participació de les dones a l’Església / Les riqueses de l’Església
Sr. Lluís Carreras
Dissabte 8 Maig
 Doctrinal: Com puc saber que Jesús és Déu?
 Pràctica: Avortament / Inseminació artificial
Dissabte 12 Juny
 Doctrinal: Hi ha un sol Jesús en qui creure?
 Pràctica: Homosexualitat / Transhumanisme
AFORAMENT LIMITAT. INSCRIPCIONS: http://bit.ly/3e7TqoR

PRIMERA SESSIÓ DEL CURS "CREURE PER PARLAR"
El dissabte 13 de març, tingué lloc la primera sessió del curs "CREURE PER PARLAR", adreçat
primerament a donar eines als joves per evangelitzar, però obert a tothom qui volgués formar-se
en aquest aspecte.
Amb paraules de Marc Garcia C, un jove que va assistir-hi:
«El dissabte passat vam poder assistir a una gran xerrada al meravellós claustre de la
Parròquia de la Concepció amb un ambient extraordinari.
En primer lloc, vam escoltar les paraules del rector, Mn. Ramon Corts, que ens van servir per
entendre com Déu connecta amb l’home i la comunicació del llenguatge bíblic, saber-lo
interpretar i, així, poder argumentar les preguntes que ens pugui fer la gent, transmetent
correctament el missatge de Jesús.
Després d’una petita pausa que vam aprofitar per conèixer-nos entre nosaltres, el senyor Josep
Borrell, de Catholic Voices, ens va parlar sobre l’actitud positiva que hem de tenir els cristians
en el nostre dia a dia i la valentia de mostrar els valors que ens caracteritzen sense amagar-nos.
En aquest sentit, ens va explicar "Los 10 principios de CATHOLIC VOICES para una buena
comunicación", molt útils per parlar amb els nostres amics sobre la nostra fe (i que els teniu
enunciats més endavant).»
Hi havia uns 75 joves. Es va omplir tot el claustre, fins i tot el jardí, seguint en tot moment la
normativa sanitària d’aquest temps de pandèmia. Mn. Artur s’encarregà de condicionar el
claustre per a les xerrades. També hi hagué uns quants voluntaris que feren d’acollidors, tant per
controlar l’aforament, com per donar la benvinguda als assistents i oferir pastes i sucs individuals
durant la pausa, cosa que va ser molt celebrada.
S’acabà la sessió amb una pregària amb Salms i altres textos de la Sagrada Escriptura.
Des d’aquí volem agrair la intensa col·laboració dels joves de la parròquia, tant en la difusió, que
van fer que la convocatòria arribés a molta gent d’altres llocs i moviments, com en la logística, per
facilitar l’arranjament del claustre.
MÉS INFORMACIÓ: a la pàgina anterior, a les cartelleres i tauletes del temple, i a la web:
parroquiaconcepciobcn.org.

LOS 10 PRINCIPIOS DE CATHOLIC VOICES PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Busca la intención positiva detrás de la crítica.
Aporta luz y no calor.
La gente no se acuerda de lo que has dicho, pero sí de cómo les has hecho sentir.
No cuentes, muestra.
Piensa en triángulos.
Sé positivo.
Sé compasivo.
Ten datos preparados, pero evita actuar como un robot.
No se trata de ti.
Vas a dar testimonio, no a ganar.

Aquests principis els hem de tenir en compte tots els cristians, cridats a portar la Bona Nova de
l’Evangeli arreu. Els teniu més desenvolupats a la nostra web, a la secció de “Documents
parroquials”; https://www.parroquiaconcepciobcn.org/ca/documents_parroquials.

COMUNICACIONS I NOTÍCIES





Vespres solemnes de Pasqua. Cada diumenge i festa les 19h, a la basílica, amb Exposició
Major del Santíssim.
Missa per a joves. Cada diumenge del curs escolar, a les 20.30, a la capella del Santíssim. La
represa serà l’11 d’abril. El dia de Rams ja no se celebra aquesta Missa.
Palmons i palmes. Es recullen després de la benedicció, per adornar el Monument del Dijous
i Divendres Sant. Els que els conserven a casa, mireu de col·locar-los a les finestres o balcons.
Llibre del beat Joan Roig i Diggle. La nostra parròquia ha publicat un llibre amb la biografia
del nou beat Joan Roig i Diggle, amb comentaris de més de trenta joves, que expliquen què és
per a ells la figura del beat Roig. El podeu adquirir al servei de llibreria i també per internet a
https://editorialbalmes.org/. Us convidem també a contribuir a difondre el llibre entre els
joves col·laborant com a MECENES, mitjançant l’adquisició de 30-50 exemplars.
AVISOS PER A LA SETMANA SANTA
 Diumenge de Pasqua: NO se celebra la Missa de les 8h del matí. La de les 10h, sí (en
castellà). La Missa Jove de les 20:30 tampoc se celebra.
 Dilluns de Pasqua: NO se celebra la Missa de les 8h del matí. Missa cantada a les 11h.
EL TRIDU PASQUAL
Els dies del tridu són el divendres (amb la Missa vespertina, el dijous), dissabte i diumenge.
El més important de la Quaresma i d’aquests dies és la Vetlla Pasqual.
El diumenge de Pasqua és un dia propi del Tridu. La Vetlla del dissabte no ha de ser entesa
com una Missa anticipada del diumenge. Així com cada dia del Tridu té una hora per celebrar
l’Ofici corresponent, també el diumenge en té una: les 11.30. Per això NO SE CELEBRARÀ
LA MISSA DE LES 8 del matí el dia de Pasqua, per facilitar la participació a la Missa solemne
de Pasqua de les 11.30.
PRECEPTE PASQUAL
És un precepte, greu, de l’Església confessar els pecats mortals i combregar almenys un cop
a l’any en temps de Pasqua.
És una pràctica que obliga en consciència tots els fidels catòlics. Fem-ne una bona catequesi
entre els nostres familiars i amics convidant-los les properes festes a reconciliar-se amb Déu
sense «el llevat de la dolenteria», i rebre l’Eucaristia, expressió del Sagrament Pasqual.
NOVENA DE LA DIVINA MISERICÒRDIA
 Divendres i Dissabte Sant, a les 15h.
 Diumenge de Pasqua, a les 17.20
 Des del dilluns de Pasqua fins al Divendres de Pasqua, a les 19.30h.
FESTA DE LA DIVINA MISERICÒRDIA
2n. Diumenge de Pasqua.
 12.30. Acte especial de culte a Déu Misericordiós
 15h. Adoració Eucarística i Hora de la Misericòrdia
ANY DE SANT JOSEP del 8/12/2020 al 8/12/21
ANY DE LA FAMÍLIA AMORIS LAETITIA del 19/03/2021 – 26/06/2022
150 ANIVERSARI BENEDICCIÓ DEL TEMPLE 15/8/2021
Trobareu calendaris de la basílica per commemorar l’aniversari al Servei de Llibreria
www.parroquiaconcepciobcn.org
@concepciojove
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